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Inhoud

Ere wie ere toekomt!
Op 17 september eindigde Koning Willem-Alexander de troonrede met de volgende tekst:
“Leden van de Staten-Generaal, Een 96-jarige oud-Engelandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de bevrijding van ons land, zei laatst het volgende:
‘Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties
dat je in verzet moet komen als het nodig is.’
Het zijn de woorden van Rudi Hemmes. Als jonge man maakte deze held met gevaar
voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En nu, 75 jaar later, is het nog
altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend – het is een opdracht aan
ons allen”.
Rudi Hemmes maakte de plechtige gelegenheid mee en zat naast prinses Beatrix.
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Het bestuur en de vrijwilligers van Museum Engelandvaarders wensen u gezellige feestdagen en een gezond 2020.
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Op 23 april 2020 wordt het derde Engelandvaarders Gala

Contact:
info@museumengelandvaarders.nl

Door ze in staat te stellen deel te nemen aan het educatieproject

georganiseerd, ditmaal in de Theater Hangaar waar de musical
Soldaat van Oranje wordt gespeeld.
Het Gala wordt georganiseerd met als doel: de gebeurtenissen uit
de Tweede Wereldoorlog en de betekenis ervan voor de toekomst,
door te blijven vertellen aan jongeren in het voortgezet onderwijs.
van Soldaat van Oranje – De Musical en hen stimuleren het
Museum Engelandvaarders te bezoeken. Op deze manier wordt
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de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de rol van de
Engelandvaarders doorverteld.
Speciaal voor deze avond wordt er een uniek programma
voorbereid, samen met de cast, crew en bijzondere gasten. In
aanvulling op dit theaterprogramma is er een exclusief diner
in de foyer, begeleid door persoonlijke familieverhalen van
Engelandvaarders, een veiling en de uitreiking van de Award voor
Vrijheid & Bevrijding.
Bedrijven en particulieren kunnen het Gala bijwonen. Zo willen wij
het mogelijk maken dat het verhaal over de Engelandvaarders aan
veel jongeren wordt doorgegeven.
Heeft u belangstelling voor het Gala dan kunt u contact opnemen
met onze projectleider Alexia Liadis, 06-14787372 of alexialiadis@
panta-holdings.nl
www.engelandvaardersgala.nl

Zwaluwenberg
Op 13 augustus 2019 werden
de Engelandvaarders door
de inspecteur-generaal der
Strijdkrachten, Hans van
Griensven, uitgenodigd op de
Zwaluwenberg in Hilversum,
waar in 2018 de allerlaatste reünie
werd gehouden.
De band tussen de nog levende Engelandvaarders is sterk, hetgeen
weer blijkt uit het aantal dat de uitnodiging aannam. V.l.n.r. Jan
Staal, Rudi Hemmes, Ellis Brandon en Eddy Jonker.
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Het Genootschap
Het Genootschap Engelandvaarders is
na een bestaan van 50 jaar eind 2018
opgeheven en hun kwartaalblad, De
Schakel, is samengegaan met de
nieuwsbrief van Museum
Engelandvaarders. De nieuwsbrief van het
museum zal voortaan Nieuwsbrief
De Schakel heten.
De redactie bestaat uit Agnes Dessing,
Paul Bartelings en Sierk Plantinga.

Oude Schakels
Op de website van ons museum vindt u
alle oude nummers van De Schakel.
http://www.museumengelandvaarders.nl
of https://deschakel.museumserver.nl/

Nationaal Monument
Oranjehotel
Op 5 september werd het
nieuwe herinneringscentrum
van het Oranjehotel in
Scheveningen door onze
koning geopend.
Tussen 1940 en 1945 werden hier ruim 25.000 landgenoten
verhoord en soms berecht, de meesten kwamen uit
het verzet, maar ook Haagse Joden die vervolgens naar
Westerbork werden gebracht. Op de Waalsdorpervlakte
werden 250 gevangenen geëxecuteerd, incl. 12
Engelandvaarders. Door een poortje in de buitenmuur
werden de gevangenen voor hun executie naar de
Waalsdorpervlakte gebracht of ingeladen voor vervoer naar
Vught, Amersfoort of Duitsland. In 1963 werd naast die deur
een herinneringsplaquette geplaatst.
Na D-day, de geallieerde landingen in Frankrijk op 6
juni 1944, zijn de gevangenen van het Oranjehotel
geëvacueerd. Velen werden naar Kamp Vught overgebracht
en later naar Duitsland.
Jarenlang was het Oranjehotel alleen geopend tijdens de
jaarlijkse herdenking en werden er bloemen gelegd bij
dodencel 601. Een aantal cellen is afgebroken, maar nu zijn
er nog 5 gangen met cellen te bezichtigen. In één cel ligt 1

Museumkaart
Vanaf 1 juli 2019 is de Museumkaart in ons
museum geldig. Per maart 2019 was het
Museum Engelandvaarders reeds opgenomen
in het Museumregister. We verwachten dit
jaar ruim 30% meer bezoekers in het museum
te verwelkomen t.o.v. 2018. Ruim 400
Nederlandse musea zijn bij de Museumkaart
aangesloten.

van de dodenboeken en er is een cel waar prof. Rudolph
Cleveringa wordt herdacht. In veel cellen zijn inscripties
te zien die gevangenen in de muren krasten. Het is erg
indrukwekkend.
Het boek Oranjehotel, een Duitse gevangenis in
Scheveningen, geschreven door Bas von BendaBeckmann, is in het Oranjehotel te koop en is ter inzage in
ons museum (600 pagina’s). Ons museum heeft informatie
aan het Oranjehotel geleverd over de Engelandvaarders
die daar zijn geweest. Dit is binnenkort te zien op https://
digitaalmonument.oranjehotel.org/. Daarnaast heeft
het museum cel 615 van het Oranjehotel geadopteerd,
waar de vader van onze voorzitter heeft gezeten. De

Duitse vertaling
Gebleken is dat ook veel Duitsers ons
museum bezoeken. Er is een Duitse
catalogus gemaakt om ook hen
wegwijs te maken.

bijbehorende Oranjehotelpas geeft gratis toegang tot het
herinneringscentrum, onze vrijwilligers mogen hiervan
gebruik maken.

Op 25 november ontving het Oranjehotel haar
10.000ste bezoeker.
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Vier kruizen
Op 3 mei 1946 werden op de Waalsdorpervlakte vier houten kruizen
geplaatst, door oud-verzetshelden gemaakt van originele executiepalen
die door de Duitsers werden gebruikt. Later zijn die houten kruizen
beschermd met een laag koper.
In 1981 zijn de kruizen bij de grond afgezaagd en overgedragen aan het
Fries Verzetsmuseum. Zij werden op de Waalsdorpervlakte vervangen
door bronzen reproducties. Later werden de kruizen overgebracht
naar het Haags Historisch Museum. In 2019 zijn de originele kruizen
overgebracht naar het Oranjehotel, dat tijdens de oorlog een Duitse
gevangenis was.
Ruim 250 mannen werden op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd, w.o.
12 Engelandvaarders:
Richard Barmé (1924-1945)

Fred Hoogewooning (1923-1945)

Mikta Baum (1910-1942)

Bernard Meijers (1915-1942)

François v den Berghe (1917-1942)

Max Meijers (1913-1942)

Epi Broches (1918-1942)

Curt Peters (1905-1943)

Jan Goedhart (1899-1942)

Jacob Rechters (?-1942)

Willem Hienekamp (1914-1942)

Carl Zellermayer (1904-1942)

Museum Sophiahof
Op 27 mei 2019 opende koning Willem-Alexander het Museum
Sophiahof in de Sophialaan in Den Haag. Het is een Indisch
Herinneringscentrum, waar ook de collectie is ondergebracht van het
voormalige Museum Maluku. Minstens 269 mannen, die in NederlandsIndië zijn geboren, werden Engelandvaarder. Twaalf van hen werden
opgeleid tot geheim agent. Van de 69 mannen die weigerden de
erewoordverklaring te tekenen, waren 39 van het KNIL!
Het museum heeft ter gelegenheid van de opening een tentoonstelling
ingericht over Indisch en Moluks verzet, waarbij ook aandacht wordt besteed aan Engelandvaarders die in Indië
zijn geboren zoals Charles Douw van der Krap, Chris Krediet, Erik Hazelhoff Roelfzema en Cor Knulst; zij waren
in Nederland toen de oorlog uitbrak, en werden onderscheiden met de Militaire Willems-Orde.
Veel Indische jongens werden voor hun opleiding naar Nederland gestuurd. Op de KMA was 25% van de
cadetten uit het KNIL afkomstig. Molukker Vic Makatita werd na de sluiting van de KMA bodyguard van
verzetsman Gerard Dogger. In 1942 probeerde hij naar Engeland te gaan maar hij werd in Frankrijk gearresteerd
en in Dijon gefusilleerd.
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Vrijwilligers gezocht

Bijzondere bezoekers

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die
onze website, facebook en Instagram
account willen bijhouden, iemand met
technische kennis en rondleiders in het
museum en enthousiaste vrijwilligers,
die de bezoekers van ons museum
kunnen ontvangen. We streven dagelijks
naar een dubbele bezetting zodat
iemand bij de kassa kan blijven terwijl
de ander koffie maakt of in de winkel
helpt. Liefst iemand die 1 keer per week
beschikbaar is, werktijden in overleg.
Beheersing van de Nederlandse taal,
bij voorkeur aangevuld met Duits en/
of Engels, is een pré, want het museum
ontvangt veel buitenlandse bezoekers.
Vrijwilligers die niet in Noordwijk
wonen, komen in aanmerking voor een
reiskostenvergoeding.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Ada
Bulk, 06 53 73 50 07 of
info@museumengelandvaarders.nl.

10.000 bezoekers in 9 maanden
Op 5 oktober ging het museum
extra vroeg open voor een
groot groepsbezoek. Een mooie
bos bloemen en de koffiekar
stonden klaar en de pers was
gewaarschuwd, want de 19de
bezoeker van die ochtend,
Robin Doesema, was de 10.000ste bezoeker van het
museum in dit jaar.

Leo van Lamsweerde (1919-1998)
In oktober bezochten de drie kinderen van Engelandvaarder
Leo van Lamsweerde het museum. Leo probeerde in 1943
met wat onbekend gebleven vrienden naar Engeland te
gaan. Zij werden echter bij de Pyreneeën door Duitsers
gearresteerd en naar het doorgangskamp bij Compiègne
gebracht.
Op 25 juni 1943 werd Leo op transport naar Buchenwald
gezet. Het waren bijna 1000 mannen w.o. 62 Nederlanders.
Op 20 april 1945, tijdens een dodentransport naar
Theresiënstadt, weet hij ongeveer 7km voor de Tsjechische
grens te ontsnappen. Er staan wat Russische vrouwen langs
de weg, die hem helpen. Hij loopt naar Tsjechië, waar hij een
paar maanden bij een boerenfamilie ten Noorden van Praag
blijft en het ondergrondse verzet van de partizanen helpt.
Na de oorlog wordt hij zweefvlieger. In 1980 wordt
hij door prins Bernard onderscheiden met het
Verzetsherdenkingskruis. Rond 1994 is hij met zijn jongste
zoon voor een zweefvliegvakantie naar Tsjechië gegaan.
Ze huurden een auto om het boerengezin, waar hij in 1945
onderdak vond, te bedanken en hadden uiteindelijk hun
dochter gevonden.

Leo van Lamsweerde

ANWB-Fietsroute
In de afgelopen maanden hebben we
feedback gekregen van bezoekers
die de fietsroute hadden afgelegd. Ze
waren zeer enthousiast, mede geholpen
door het mooie weer en de bloeiende
bollenvelden.
http://www.museumengelandvaarders.nl/
over-ons/#Fietsroute

Enkele citaten uit het gastenboek:
Vooral in de maand augustus kwamen veel Duitse bezoekers.
• Wir bewundern euren Mut für die Freiheit zu kämpfen. Ihr
habt auch uns befreit! Danke.
• Wir bedanken uns für eine interessante Aufklärung
über den Mut holländischer junger Männer während des
2-Weltkrieges.
• Es war interessant und vorallen das Morsegerät. Cool
waren die vielen Bilder, aber es war schrecklich kalt.
Meine Eltern konnten gar nicht mehr losreisen, die fanden
ja “ausserst interessant”.
5

Schenkingen
Knijpkat
De zoon van marineman Huib van der Stadt heeft de knijpkat
aan ons gegeven die zijn vader tijdens zijn onderduik gebruikte.
Op 23 juli 1941 probeerde hij met Ltz2 Arnold Koldewijn,
Ltz1 Wijnand Langeraar, Ltz3 J. van der Plas en officier der
Marinestoomvaartdienst Henk Bouvy vanaf de Hondsbossche
Zeewering naar Engeland over te steken.
Alles liep mis toen er net voor hun vertrek een ander bootje de zee
opging. Van der Stadt en Koldewijn vluchtten de duinen in maar
werden later gearresteerd. In het Oranjehotel kwamen ze Langeraar
tegen, die enkele uren eerder was opgepakt. Bouvy werd twee maanden later binnengebracht.

Schriftje van Grietje van der Lede
Dit schriftje is in 1948 gemaakt en gaat over ’50 jaar koningin Wilhelmina’. Het bevat
34 pagina’s met tekeningen, knipsels en teksten over Haar gezin en de oorlog; het
getuigt van de populariteit van deze vorstin, ook in de naoorlogse jaren. Schenker is
de heer Leen Zuidam. Het schriftje werd uitgegeven door de Fa A Huisman.

Freddy Hechts’s uniform
Alfred Maurits Hecht (1915) was verkoopchef bij modehuis Gerzon in
Amsterdam. Hij is in 1941 via Zwitserland naar Engeland gegaan, waar hij
op 20 juni 1942 aankwam. Hij werd toegewezen aan de Marine Luchtvaart
Dienst.
Hij is opgeleid in Engeland en Canada en haalde in 1944 zijn militair
vliegbrevet. Daarna vloog hij in middelzware bommenwerpers. Als tweede
luitenant-vlieger maakte hij vanaf 18 oktober 1944 deel uit van het
Nederlandse 320 squadron binnen de RAF op Melsbroek. Hij heeft 48
oorlogsvluchten gemaakt. Freddy is op 20 augustus 2001 in Amsterdam
overleden. Zijn uniformjas, waarop 6 onderscheidingen prijken, is namens zijn
weduwe aan het museum geschonken

Barr & Strout verrekijker
Stefan Schütz heeft ons een Barr & Stroud verrekijker geschonken die tijdens de
oorlog door de marine is gebruikt.
Op de foto: Eerste minister P.S. Gerbrandy bezoekt de Hr. Ms. Johan Maurits
van Nassau tijdens haar proefvaart in 1943. Hij heeft eenzelfde kijker om zijn nek
hangen. Naast hem commandant A De Booy. Beiden dragen een houtje-touwtje jas;
De ‘Duitser’ in het museum heeft een Duitse verrekijker uit Wetzlar.
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Herdenkingen
Koningin Wilhelmina

In de Nieuwe Kerk te Delft werd de geboortedag van onze voormalige
vorstin herdacht en bij haar monument tegenover paleis Noordeinde haar
overlijdensdag. Eind vorig jaar werd het Genootschap Engelandvaarders
na 50 jaar opgeheven; Stichting Museum Engelandvaarders heeft haar
tradities overgenomen. Naast Marja van Bijsterveld (burgemeester van
Delft) en veteraan van Wageningen (initiatiefnemer van het Veteranen café in Delft), waren onze bestuursleden
André Walker en Adrie van der Knaap bij de herdenking in Delft aanwezig.

Indisch monument

In Den Haag worden sinds 1988 op 15 augustus de Nederlandse burgers en militairen herdacht die de Japanse
bezetting niet overleefden. Weet u dat bijna 300 Engelandvaarders in Nederlands-Indië geboren zijn? Een deel
van hen is na aankomt in Engeland doorgestuurd naar Indië om tegen de Japanners te vechten.

Oranjehotel

Dit jaar was de jaarlijkse herdenking op 5 oktober. Bij de gedenksteen op de
buitenmuur werden bloemen gelegd, daarna is er een stille tocht langs dodencel
601. Ruim 130 Engelandvaarders waren ‘te gast’ in het Oranjehotel.

Engelandvaardersviaduct

Op 14 september j.l. onthulde burgemeester
Aboutaleb het Engelandvaarders-viaduct,
de fietsbrug over het metrospoor nabij de Maeslantkering. Dit deed hij samen met 2 nazaten van Hoekse
Engelandvaarders, Wilma van Oeffelt-Tabben (dochter van Bernard Tabben) en Henk Kamstra (zoon van Cees
Kamstra).Cees Kamstra en Bernard Tabben wilden met hun Hoekse vrienden Wim de Bruin, Koos Jansen, Koos
Riedijk, Bert Timmers waren naar Engeland gegaan. Kamstra is bakkersknecht en heeft een Ausweis waarmee
hij in de Berghaven brood kan verkopen. In de nacht van 2/3 augustus 1941 vertrekken ze uit de Krimsloot, met
documentatie over de verdedigingsstellingen in een koffer. Ze hebben een pistool bij zich dat ze van een soldaat
hebben gestolen in een Hoeks café. Op de Waterweg vaart een schip van de Kriegsmarine vlak langs hen. Er
gaat een deur open, waardoor licht op hen schijnt, maar ze worden niet ontdekt. Het is slecht weer en ze raken
snel vermoeid van het roeien. Als het licht wordt blijken ze niet veel opgeschoten te zijn, ze zien de vuurtoren van
Ouddorp zelfs nog. Al gauw worden ze gezien door een schip van het Hafenschutzflotille; voorzichtig laten ze
het pistool en de koffer met belastend materiaal
overboord zakken. Deze foto van Kamstra
en Tabben is gemaakt door Karl Hinterkopf.
Hij kent Kamstra, maar kan niets voor hem
doen. In de bakkerij luisterde Hinterkopf, die
communist was, wel eens met Kamstra naar
de Engelse radio. De hele groep wordt naar
het Oranjehotel gebracht. Tabben en De Bruin
worden in april 1942 ter dood veroordeeld,
maar na een financiële gift wordt hun straf
omgezet tot levenslang. De anderen worden
op transport gezet naar verschillende kampen.
De Bruin is in 1943 in Rheinbach overleden,
Jansen in 1944 in Neuengamme, Riedijk
in 1944 in Auschwitz. Kamstra, Tabben en
Timmers hebben de oorlog overleefd.
7

Willem ‘Bob’ Bartelings (1919-2019)
door Sierk Plantinga
Op 15 juli 2019 is Willem ‘Bob’ Bartelings overleden te Calgary, Canada. Hij had in
april nog zijn honderdste verjaardag gevierd en was toen benoemd tot ereburger van
de stad.
Willem Bartelings werd geboren op 9 april 1919 te Balikpapan in Nederlands-Indië. Zijn
vader was daar werkzaam geweest bij de B.P.M. en na diens terugkeer naar Nederland
werd hij directeur van de bouwmaatschappij ‘De Zonnige Woning’ te Den Haag. Zijn
moeder overleed toen Willem ongeveer 5 jaar oud was. Zijn vader hertrouwde later.
Willem Bartelings had nog een jongere broer, Charles, die ook Engelandvaarder zou
worden en in mei 2019 overleed.
Nadat Willem in 1938 zijn einddiploma HBS had gehaald ging hij naar de KMA te
Breda. De meidagen in 1940 bracht hij door in Haarlem, net als de meeste andere
leerlingen van de KMA, waar hij bewakingsdiensten verrichtte. Na de capitulatie werkte
hij vanuit de KMA tot eind september 1940 bij de Opbouwdienst. Toen de gebouwen van de KMA in Breda in september
1940 verlaten moesten worden, ging Willem Bartelings naar Delft om aan de Technische Hogeschool werktuigbouwkunde te
gaan studeren. Deze studie werd echter al snel onmogelijk gemaakt omdat de TH op last van de Duitsers werd gesloten.
Al in november 1940 had Willem Bartelings gehoord over de mogelijkheid om per vliegtuig naar Engeland te ontkomen; hij
had zich er onmiddellijk voor opgegeven. Het bleek nadien een van de vele loze geruchten te zijn. Na drie maanden wachten
ging hij in op het voorstel van een kennis van hem, de fotograaf Arnold P.H. Last uit Nederlands-Indië, om via België en
Frankrijk naar Zwitserland te gaan. Op 28 februari 1941 vertrokken zij, maar net over de Nederlands-Belgische grens
werden zij al door de Duitsers gearresteerd. Uiteindelijk leverde dat een verblijf in de gevangenis van Luik op van een paar
maanden. Op 5 juni 1941 werden zij uit die gevangenis ontslagen, veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf met aftrek
van voorarrest, en vervolgens vrijgelaten op de grens met Nederland.
Om zijn studietoelage te behouden volgde hij het advies op van het Departement van Defensie in Den Haag om
een Navigatorcursus van de KLM te volgen. Hij verdiende verder geld bij met het bouwen en repareren van antistoringsapparaten (waar zijn jongere broer Charles ook goed in was) en radio’s. In september 1941 probeerde hij tevergeefs
een opvouwbare kano te verwerven om daarmee met de hierboven reeds genoemde Arnold Last naar Engeland te varen.
Bartelings en Teeuwissen vertrokken op 1 maart 1942 uit Den Haag. Via het café De Korenbeurs in Zundert en met behulp
van twee douanebeambten konden zij de grens met België illegaal passeren. Via een adres in Brussel reisden zij naar Heer/
Agimont samen met nog drie jonge Engelandvaarders die ze in Brussel waren tegen gekomen: Max Comfurius, Herman van
Aarum en Charles Pahud de Mortanges, zoon van de bekende ritmeester en succesvolle ruiter op meerdere Olympische
Spelen. In Heer/Agimont werden ze de grens naar Givet in Frankrijk overgezet. Daar belandden zij in het bekende café annex
bioscoop Rexy van Alphonse Boonaert. Alphonse Boonaert gaf hen broodbonnen, wisselde geld en kocht treinkaartjes voor
hen.
Per trein werd de reis voortgezet naar Épinal; daar werd op aanwijzing van Alphonse Boonaert een hotel gezocht. Pahud
en Van Aarum vonden onderdak; Bartelings, Teeuwissen en Comfurius vonden een ander hotel maar werden vervolgens
door de zoon van die hotelhouder naar een wachthuisje van spoorwegambtenaren gebracht. In dat wachthuisje troffen
zij 14 ontsnapte Franse krijgsgevangenen aan en ook een meisje. In de nacht werd die hele groep, inclusief Bartelings,
Teeuwissen en Comfurius, in een goederentrein geplaatst die naar Dijon reed. Daar verbleven zij allen de hele dag weer in
een wachthuisje op het spoorwegemplacement en werden zij ’s nachts weer in een goederenwagon vol met zakken meel
gestopt; de wagon werd vervolgens verzegeld. De goederentrein reed over de demarcatielijn naar Bourg; daar werd de
groep uit de verzegelde wagon gehaald en ging ieder weer zijns weegs.
Willem Bartelings, Max Comfurius en Teeuwissen reisden per trein verder naar Lyon; daar meldden zij zich bij het Office
Néerlandais. Directeur Jacquet stuurde hen meteen door naar Toulouse, waar naast een Office Néerlandais ook een
opvanghuis was. Zij arriveerden daar op 7 maart 1942. Pas enige tijd later vernamen zij dat Charles Pahud en Herman van
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Aarum -van Épinal op weg naar Zwitserland- te Besançon door de Duitsers waren gearresteerd en op 19 maart 1942 als
afschrikwekkend voorbeeld waren gefusilleerd.
Na een verblijf van een tweetal weken werden zij naar Le Soler bij Perpignan gestuurd waar de directeur van het Office
Néerlandais J.W. Kolkman een opvanghuis had gehuurd voor Nederlandse uitgewekenen.
Teeuwissen en Comfurius kregen in Perpignan de indruk dat de kortere weg naar Engeland via Spanje en Portugal over
Zwitserland liep omdat het onmogelijk zou zijn om illegaal naar Spanje te gaan; zij vertrokken dan ook vanuit Perpignan naar
Zwitserland. Willem Bartelings bleef in Perpignan.
Vrijwel meteen na het overschrijden van de Frans-Zwitserse grens bij Annemasse op 5 april 1942 werd Teeuwissen door
de Zwitserse grenspolitie gearresteerd en binnen een uur werd hij uitgeleverd aan hun Franse collega’s. Dat leverde hem
een gevangenisstraf op in de gevangenis te Annecy waar hij op 17 mei 1942 werd ontslagen om daarna overgebracht
te worden naar een werkkamp in Annecy. Teeuwissen wist daar op de dag van aankomst nog te ontsnappen en meldde
zich vervolgens weer op het Office Néerlandais te Lyon. Daar maakten directeur Jacquet en medewerker Sally Noach
het mogelijk dat hij zich kon aansluiten bij het konvooi dat legaal op 25 juli 1942 van Bilbao naar Amerika vertrok. Op 4
september 1942 werd hij te Paramaribo ingedeeld bij het 1e bataljon Infanterie.
De reis van Max Comfurius is niet erg duidelijk. Hij is in ieder geval door de Fransen gearresteerd en, zoals Teeuwissen
in september 1942 te Paramaribo rapporteerde, ‘medio Juli (1942) door ondervoeding in een Frans werkkamp te Lyon
overleden’.
In Perpignan ontmoette Willem Bartelings mede-Engelandvaarder Paul E.W. Wesselius. Zij besloten samen op eigen
gelegenheid illegaal naar Spanje te gaan. Eerst volgden zij nog een primitieve cursus Spaans. Zij namen op 11 april 1942
de bus naar Laroque-des-Albères aan de voet van de Pyreneeën en zij zijn zonder passeur maar met kaart en kompas in
zuidelijke richting gelopen, staken in twee dagen de Pyreneeën over en liepen daarna grotendeels te voet in 7 dagen naar
Barcelona. Voor de tocht door de Pyreneeën hadden zij als leeftocht een tas met scheepsbeschuit, boter, suiker, rum en
kinine bij zich.
In Barcelona meldden zij zich bij het Engelse consulaat maar zij werden doorverwezen naar het Nederlandse consulaat. Daar
was echter niemand aanwezig -het was een zondag. Bij de haven ontmoetten zij een Frans sprekende schoenpoetser die
hen 14 nachten onderdak verschafte. De Nederlandse vice-consul A. Kriens kon (wilde) hen echter niet helpen; hij gaf alleen
wat geld om een korte tijd van te leven. In de haven lag een Zwitsers schip: Bartelings en Wesselius wisten van Kriens
gedaan te krijgen dat hij hen bij de Nederlandse kapitein van dat schip introduceerde. De kapitein stond hen toe mee te
varen tot Gibraltar; ze moesten op een bepaalde dag om half acht ’s ochtends aan boord komen, maar op dat afgesproken
tijdstip was het schip een half uur eerder de haven uitgevaren.
Het Engelse consulaat heeft hen toen verder op weg naar Gibraltar geholpen. Omdat Kriens had geweigerd om hen nog
verder geld te verschaffen, kregen zij van het Engels consulaat kleren en onderdak. Nadat drie weken onder de hoede
van de Engelsen te hebben geleefd werden ze in een auto naar Madrid gebracht, verbleven een paar dagen in de Engelse
ambassade en werden toen door de Engelsen per auto naar Sevilla gebracht waar ze tijdelijk onderdak kregen bij de
Nederlandse consul A. de Voogd; nadat er nog drie andere Engelandvaarders in Sevilla waren gearriveerd en het huis van
De Voogd te vol werd, weken Bartelings en Wesselius uit naar het huis van de schoonouders van De Voogd, het echtpaar
Burgers te Almonte, zo’n 80 kilometer van Sevilla. Na een verblijf van ruim drie weken werden ze op 5 juli 1942 door consul
A. de Voogd opgehaald en op een Engels vrachtschip geplaatst tezamen met de drie andere Engelandvaarders J.H. Knoop,
R.A. Blatt en G. van Os. Dit evacuatieplan was geheel door de Engelsen opgezet. De volgende dag was de aankomst te
Gibraltar. Op 24 juli vertrokken zij alle vijf per troepenschip vanuit Gibraltar naar Schotland, aankomst 31 juli 1942.
Willem Bartelings volgde hierna in de Verenigde Staten aan de te Jackson Missisippi gevestigde Royal Netherlands Military
Flying School een vliegersopleiding, evenals Hans Knoop. Ze werden beiden vervolgens naar Australië gestuurd en dienden
bij het kort tevoren opgerichte squadron 120 RAAF. Pas in 1950 keerde hij terug naar Nederland waar hij in de rang van
kapitein vlieger-waarnemer bij het Wapen der Militaire Luchtvaart zijn carrière voortzette. Cursussen en detacheringen en
onder andere het leiden van een squadron F-84 straaljachtvliegtuigen volgden elkaar op. In 1964 werd hij in de rang van
luitenant-kolonel de eerste commandant van de 3e Groep Geleide Wapens in Blomberg, Duitsland. Deze functie vervulde hij
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tot 1967. Met ingang van 1 november 1970 werd hem eervol ontslag uit de militaire dienst verleend.
Na nog een aantal jaren docent natuurkunde aan het Aloysiuscollege te Den Haag te zijn geweest, emigreerde hij naar
Canada en ging hij wonen te Calgary waar hij ook overleed.
Onderscheidingen:
* Kruis van Verdienste (1942)
* Oorlogsherinneringskruis met gespen ‘Oorlogsvluchten 1940-1945’ en ‘Oost-Azië Zuid Pacific 1942-1945’
* Ereteken Orde en Vrede met jaargespen 1947, 1948, 1949
* Officier Oranje Nassau met de zwaarden (1963)
* Onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandse dienst als officier met het cijfer XXV
* Verzetsherdenkingskruis.

Pieter Cassé (1923-2019)
door Pauline van Till

Pieter Hermanus Cassé, op 5 februari 1923 in Utrecht geboren, is bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
17 jaar en leerling op de machinistenschool in Amsterdam. Pieter is volgens zijn verklaring aan de Zwitserse
politie op 3 oktober 1943 uit Nederland vertrokken omdat de Gestapo achter hem aan zat wegens zijn deelname
aan verzetsactiviteiten. Hij hoopte via Spanje Engeland te bereiken en was daarom naar Toulouse vertrokken.
Daar was hij ondergedoken totdat hij op 31 december 1943 tijdens een Duitse politiecontrole werd gearresteerd
en opgesloten in de gevangenis St. Michel in Toulouse.
Op 17 januari 1944 werd hij overgebracht naar het concentratiekamp te Compiègne, het vertrekpunt richting
Buchenwald. Na 10 dagen maakte hij deel uit van een groot transport naar Duitsland (vermoedelijk het transport
van 27 januari 1944 naar Buchenwald). Vóór het station van Vitry-le-Francois, zo’n 35 km ten zuidoosten van
Châlons-en-Champagne, sprong hij uit de trein. Hij is vervolgens per autobus via Châtillon en Dijon in Pontarlier
aangekomen en vandaar naar de Frans-Zwitserse grens gelopen. Daar stak hij op 3 februari 1944 omstreeks
19.00 uur in de buurt van Meudon de grens over.
Hij heeft vervolgens bij het station in Les Verrières de Zwitserse politie laten waarschuwen. Hij werd daar toen
gearresteerd en op 8 februari 1944 overgebracht naar het quarentainekamp ‘Orphélinat’ in Lausanne. Op
verzoek van de afdeling Vluchtelingen van het Nederlands Gezantschap in Bern werd hij op 15 maart 1944
vanuit Lausanne overgebracht naar het werkkamp Les Enfers in de Jura, waar meer Nederlanders werden
vastgehouden. In de nacht van 26 op 27 april 1944 is hij met Frans Wiegers het kamp ontvlucht.
Na zijn ontsnapping is hij vermoedelijk de Zwitsers/Franse grens gepasseerd, in Duitsland terecht gekomen
en daar door de Duitse politie gearresteerd en uiteindelijk in het concentratiekamp Dachau beland. Toen het
Amerikaanse leger de Rijn overstak, werd het kamp door de Duitsers ontruimd en door de Amerikanen bevrijd.
Na de oorlog heeft Pieter nog dertien jaar gevaren. Daarna is hij bij Stork gaan werken. Hij is op 4 juli 2019 in
Alphen aan den Rijn overleden.
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Verhalen
Jo Onnekink, een politieman in het verzet
door Agnes Dessing
Toen koningin Wilhelmina in 1948 afstand deed van de troon ten gunste van haar
dochter Juliana, kreeg zij van de Engelandvaarders twee herinneringsalbums cadeau,
die nu in het Koninklijk Huisarchief bewaard worden. Zij vormen een prachtige bron
voor historici! Engelandvaarder J.B. Onnekink leverde aan één van de albums de
volgende bijdrage:
Het betreft een kleurige, zelfgetekende landkaart van West-Europa, (hier helaas in
zwart-wit) waarop Onnekink de door hem afgelegde route heeft aangegeven met
daaronder een korte samenvatting van zijn Engelandvaart en diensttijd in Engeland na aankomst.
Wie was J.B. Onnekink?
Johannes (Jo of Jon) Bernardus Onnekink werd geboren op 4 juni 1909 in Rotterdam. Aan het begin van de
bezetting was hij werkzaam als rechercheur bij de gemeentepolitie te Arnhem. Hij koos vrijwel onmiddellijk voor
het verzet en richtte al in juni 1940 de verzetsgroep Pugno Pro Patria (Strijd voor het Vaderland) op. Doel was
wapens en inlichtingen te verzamelen om zo actief verzet te kunnen plegen.
De PPP groeide in korte tijd uit tot een organisatie met 100 leden in Arnhem. Na enkele maanden besloot de
leiding van de PPP te fuseren met een andere verzetsgroep: de Oranjewacht. Kort daarna, oktober-november
1940, werd de Oranjewacht door de Duitsers opgerold. Vele medewerkers werden gearresteerd en tot
gevangenisstraf of zelfs de doodstraf veroordeeld. Ondanks een opsporingsbericht met foto van Onnekink kreeg
de bezetter Onnekink niet te pakken. Hij dook onder en probeerde zijn verzetswerk voort te zetten.
Om degenen die hem onderdak verschaften niet langer in gevaar te brengen besloot Onnekink in 1942 naar
Engeland te gaan. Via het huis van fabrikant Job van Niftrik in Putte, dat op de grens met België lag (de zgn
Van Niftrik-route) slaagde hij er in april 1942 in naar Zwitserland te ontsnappen. Van daar voerde de route via
Barcelona en Madrid naar Lissabon, vanwaar hij per vliegtuig naar Bristol vertrok. Op 16 juni 1943 , ruim een
jaar na zijn vertrek uit Nederland, kwam Onnekink in Engeland aan. Zoals hij ook aangeeft in zijn albumbijdrage
werd Onnekink voor zijn overkomst beloond met een ontvangst bij koningin Wilhelmina op Maidenhead en een in
oktober 1943 uitgereikte onderscheiding (het Kruis van Verdienste).
Hij kwam als politieman in dienst bij het Departement van Justitie. Vanaf
augustus 1943 verhoorde hij regelmatig mede-Engelandvaarders die bij de
Politie Buitendienst na aankomst in Londen gescreend werden.
In september 1944 werd Onnekink als sergeant ingedeeld bij het Militair
Gezag, sectie III (Security and Police) en kon hij naar het pas bevrijde
zuiden van Nederland terugkeren. In april 1945 zag Onnekink zijn vrouw en
kinderen terug, na 3 jaar van hen gescheiden te zijn geweest.
Op eigen verzoek werd hij in juni 1945 overgeplaatst naar de Netherlands
War Crimes Commission in Duitsland, waar hij zich bezighield met de
opsporing en uitlevering van niet-Nederlandse oorlogsmisdadigers. Ook
leverde hij inspanningen voor de Commissie Politiezuivering en werd hij
opsporingsambtenaar voor de Politieke rechercheafdeling (PRA) bij de
gemeentepolitie Arnhem.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werkte Onnekink bij de Politieke
11

Inlichtingendienst, een afdeling die als doel had (vermeende) ondergrondse communistische activiteiten in
Arnhem in de gaten te houden. In deze jaren begon Onnekink echter ook fysieke en psychische problemen te
ondervinden als gevolg van zijn oorlogservaringen. Deze problemen dwongen hem uiteindelijk met werken te
stoppen. In oktober 1960 werd hem eervol ontslag verleend.
In zijn latere jaren probeerde hij, ondanks zijn slechte gezondheid, actief te blijven. Zo was Onnekink enkele jaren
secretaris van Expogé, de vereniging van Nederlandse ex-politieke gevangenen tijdens het nazibewind.
Onnekink overleed in 1981, 71 jaar oud.
Bronnen:
A.Dessing, Tulpen voor Wilhelmina: de geschiedenis van de
Engelandvaarders. Amsterdam, 2004, p.133
Biografie J.B. Onnekink 1909-1981 geschreven dor Tommy
van Es. Zie www.politieacademie.nl

Sabine Zuur, heldin in de schaduw
van Soldaat van Oranje
door Victor Laurentius
Het verbaast me iedere keer opnieuw hoe weinig er eigenlijk
bekend is over de geheime operatie Contact Holland. Tijdens
deze missie werd Engelandvaarder Peter Tazelaar als geheim
agent aan land gezet door ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema. Boek, film noch gelijknamige musical
schetsen een compleet beeld, en langzamerhand overschaduwt de gedramatiseerde versie van het Soldaat van
Oranje-verhaal de werkelijke gebeurtenissen.
Een sluitende reconstructie op detailniveau bestaat nog niet, maar zou bij direct betrokkenen wel een sluimerend
gevoel van miskenning weg kunnen nemen. Want was niet iedereen die zijn nek uitstak in verband met deze
geheime operatie een Soldaat van Oranje?
In die discussie raakte ik al spoedig verzeild toen ik een boek schreef over Peter Tazelaar, door sommigen ‘de
echte Soldaat van Oranje’ genoemd. Ik vond en vind het een domme en zinloze discussie, want ze namen
dezelfde risico’s, alleen werd de één beroemd en de ander niet. Tazelaar had daar ook geen behoefte aan,
hij leefde liever in de anonimiteit waar niemand hem lastig viel. Datzelfde gold voor zijn latere echtgenote (de
tweede van zijn vier mislukte huwelijken) Sabine Zuur. Haar rol in het verhaal is totaal onderbelicht gebleven. Best
merkwaardig, want ze was voor de oorlog al bevriend met Erik Hazelhoff Roelfzema, terwijl ze Peter pas in 1941
leerde kennen. In zijn boek refereert Erik wel aan haar, maar zonder ooit haar naam te noemen.
Sabine Zuur werd op 15 juli 1918 geboren in Semarang (voormalig Nederlands-Indië), en verhuisde eind
jaren twintig naar Nederland om met haar moeder in Den Haag te gaan wonen. Sabine was een uitzonderlijk
mooie vrouw en bewoog zich met gemak in het sociale leven van de Haagse upper class. Haar vriendenkring
bestond onder andere uit Leidse studenten, officieren en kunstenaars. Vlak voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog verloofde ze zich met Taro Roeper Bosch, officier bij de Bereden Artillerie. Sabine genoot van het
leven en droomde van een toekomst als echtgenote en moeder. De oorlog haalde een streep door dat plan,
want Taro week in mei 1940 via Zeeland uit naar Engeland, om daar vervolgens Spitfire-piloot te worden bij
de RAF. Sabine raakte intussen betrokken bij verzetsactiviteiten, vermoedelijk al in 1940. Volgens haar eigen
verklaring was het de Wassenaarse binnenhuisarchitect Gerard Vinkesteijn die haar vroeg hem te helpen bij het
verschaffen van onderdak aan Britse piloten. Vinkesteijn vormde samen met Inspecteur van Politie Broer Moonen
een goed functionerend team met contacten door het hele land. Zijdelings gelieerd aan De Ordedienst en de
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Groep Nauta, verzamelden zij inlichtingen, hielpen onderduikers en waren betrokken bij het organiseren van
ontsnappingsroutes. Het is voor een groot deel aan Vinkesteijn en Moonen te danken dat Peter Tazelaar in ieder
geval een deel van zijn missie kon uitvoeren.
Over de rol van Sabine Zuur in het Contact Holland-verhaal wist ik tot voor kort maar weinig. Dat veranderde
toen ik op uitnodiging van de dochter van Sabine en Peter afreisde naar Engeland om daar haar persoonlijk
archief door te spitten. Sabine – overleden in 2012 – bleek een uitvoerige oorlogsdocumentatie over haar eigen
belevenissen te hebben bijgehouden. Een compleet overzicht vanaf het moment van haar arrestatie in april 1943
tot aan haar terugkomst uit de hel van Mauthausen. Een ongelooflijk boeiend verhaal van iemand die overleefde
door een combinatie van geluk, doortastendheid en charme. In verband met Contact Holland zijn de minuscule
briefjes die ze met de vuile was uit de Gansstraat-gevangenis in Utrecht smokkelde van grote waarde. Ik heb ze
met een vergrootglas moeten ontcijferen, maar viel van de ene verbazing in de andere. Een tipje van de sluier:
ze ontrafelt tijdens haar gevangenschap wie haar verraden zou hebben, dezelfde persoon die vermoedelijk
ook Vinkesteijn en Moonen uitleverde aan de Duitsers. In oktober 1943 zat ze als enige vrouw in De Bunker
en kamp Amersfoort, en Mauthausen overleefde ze mede doordat een Kapo tot over zijn oren verliefd op haar
werd. De tragiek van Sabine was echter dat haar grote liefde, Taro Roeper Bosch, in 1941 met zijn Spitfire werd
neergehaald boven Noord-Frankrijk. Sabines beste vriend Gerard Vinkesteijn werd op 29 juli 1943 gefusilleerd op
de Leusderheide, en haar huwelijk in 1947 met Peter Tazelaar eindigde in een scheiding. Het verhaal van Sabine
Zuur verdient op zijn minst een publicatie; dit artikel is hopelijk de eerste aanzet daartoe.

Hans van Roosendaal, kat en muis
spelen met de bezetter
door Erwin van Loo
In 1941 vluchtte Hans van Roosendaal naar Engeland. Hij meldde zich vervolgens
aan als vrijwilliger voor de RAF. Na te zijn opgeleid tot jachtvlieger belandde hij bij
het Nederlandse 322 Squadron. Op 1 april 1945 was zijn geluk ‘op’ en werd hij
neergeschoten. Wat volgde was een spannend avontuur in bezet gebied.
Ambulancechauffeur en Engelandvaarder
Tot zijn grote opluchting werd de 22-jarige Johannes Cornelis (Hans) van
Roosendaal op 28 mei 1940 in Parijs aangenomen als chauffeur bij een ambulancegroep van het Franse
leger. Van Roosendaal en zijn vader hadden twee dagen na de Duitse overrompeling van de Lage Landen
hun ouderlijk huis in Kapellen bij Antwerpen verlaten en hun heil gezocht bij familie in de Franse hoofdstad. De
jonge Nederlander weigerde echter ‘stil te gaan zitten’ en meldde zich daarom aan als chauffeur. Het vervoer
van gewonden was overigens niet zonder risico’s. Diverse keren beschoten Duitse vliegtuigen zijn ambulance.
Naderhand zou hem de Franse dapperheidsonderscheiding, het Croix de Guerre met palm, worden uitgereikt
vanwege het feit dat hij voor de neus van de Duitse troepen twee gewonde Franse officieren in veiligheid wist te
brengen.
Omdat het Duitse leger ook Frankrijk in minder dan geen tijd bezette, zou Van Roosendaal de functie van
ambulancechauffeur niet lang uitoefenen. Na de terugkeer in zijn ouderlijk huis kwam hij al spoedig tot de
overtuiging dat hij moest proberen naar Groot-Brittannië te vluchten. Een mogelijkheid om dit plan te realiseren
diende zich begin 1941 aan, toen enkele Nederlandse studenten hem verzochten om tussen Antwerpen en
Parijs als gids op te treden. Via Brussel, Parijs en Bordeaux belandde hij met hen in Marseille. Omdat het niet
gelukte om in deze havenstad op een schip naar Noord-Afrika te embarkeren, reisden zij vervolgens verder
naar de voet van de Pyreneeën. Na een barre en lange wandeltocht bereikten zij uiteindelijk het neutrale Spanje.
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Vanuit Portugal arriveerden Van Roosendaal en een van zijn vluchtgenoten, Bert Wolters, op 21 augustus 1941
met een KLM-vliegtuig in Engeland.
Oorlogsvlieger
Het gelukte Van Roosendaal en Wolters om, na een onderhoud met prins Bernhard, te worden toegelaten tot
de vliegopleiding van de RAF. Eind november 1941 begonnen zij met nog een aantal andere Nederlanders aan
dit ‘avontuur’. Een kleine twee jaar nam het klaarstomen van Wolters en Van Roosendaal tot RAF-vlieger in
beslag. In respectievelijk juli en september 1943 meldden zij zich bij het kort daarvoor opgerichte 322 (Dutch)
Squadron op het vliegveld Woodvale bij Liverpool. Bij de Nederlandse Spitfire-eenheid zouden beiden talloze
oorlogsvluchten uitvoeren. Aan de loopbaan van Wolters kwam evenwel een vroegtijdig einde toen hij op 16
september 1944 na de start in botsing kwam met een ander toestel en het leven liet.
Warrant Officer Hans van Roosendaal maakte in het voorjaar van 1945 nog steeds deel uit van het squadron,
dat zich vanaf medio februari van dat jaar op het vliegveld Schijndel in Noord-Brabant bevond. De meest
desastreuze missie vanaf dit door de geallieerden aangelegde vliegveld vond plaats op 1 april. Van de
tien Spitfires die kort voor het middaguur in formaties van twee vliegtuigen startten voor het uitvoeren van
gewapende verkenningen, keerden er maar liefst vier niet terug naar hun basis. Hans van Roosendaal behoorde
tot de vermisten van deze operatie.
Nadat zijn toestel was geraakt door Duits luchtafweer, moest hij een noodlanding maken ten westen van
Zutphen. Direct na de crash maakte Van Roosendaal, die aan zijn gezicht gewond was geraakt, zich uit de
voeten. Ver zou hij niet komen. Dit was volgens de oorlogsvlieger vooral te wijten aan de gesteldheid van het
terrein: ‘Dit gedeelte van Nederland is niet erg geschikt om je er te verschuilen. Ik zag om mij heen slechts
weilanden die werden gescheiden door kleine greppeltjes, verder niets, niet eens een boerderij of schuur. Wat
ik echter wel zag was dat in de verte militairen naar mij toe kwamen hollen. Ik ben toen haastig de andere kant
uitgelopen totdat ik bij een diepe sloot kwam. Daar ben ik vervolgens ingesprongen. In de hoop niet te worden
ontdekt hield ik alleen mijn hoofd boven water. Ach, ach, wat was dat koud.’
Helpen deed het niet veel want binnen de kortste keren werd hij gevangengenomen. Na de nodige avonturen
belandde Van Roosendaal in Meppel waar hij werd ondervraagd. De Duitse militairen maakten daarbij volgens de
voormalig jachtvlieger gebruik van trucjes om zijn weerstand bij de ondervraging te breken: ‘Om te voorkomen
dat ik weg zou lopen – dat zeiden zij tenminste – moest ik mijn broek uitdoen. Het was natuurlijk allemaal
mooi in elkaar gezet: een pracht kantoor met een nog mooiere officier die er keurig uitzag, en daar stond ik,
ongewassen, vuil, en in mijn onderbroek….’
Opnieuw op de vlucht
Hoezeer Van Roosendaal ook in zijn hemd gezet was, hij liet niet meer los dan zijn naam, rang en
registratienummer en werd op transport gesteld naar Zwolle. Op het moment dat hij daar ’s avonds laat met
zijn bewaker – een oude Duitse soldaat – uit de trein stapte, glipte hij onder de wagon naar de andere kant
van het spoor en zette het op een lopen. ‘Ik hoorde wel een beetje gegil en geroep, maar het was pikkedonker
en niemand wist welke kant ik was uitgegaan’, aldus Van Roosendaal. Na enkele uren lopen bereikte hij de
spoorbrug over de IJssel. Nadat hij die enige tijd had geobserveerd en geen activiteiten kon waarnemen, besloot
hij een poging te wagen om de rivier over te steken. Halverwege de brug klonk er echter plotsklaps vanonder de
brug ‘Halt!’: opnieuw bevond Van Roosendaal zich in gevangenschap.
Hij werd nu overgebracht naar het Luftwaffe-vliegveld bij Havelte waar hij een cel moest delen met een
Spitfire-vlieger van het Noorse 332 Squadron, Fenrik Hans Wischmann Rohde, en de Amerikaanse Mustangvlieger Flying Officer Kenneth E. Foster van de 4th Fighter Group. Gedrieën maakten zij direct plannen om te
ontsnappen. Met een vijl van de Amerikaanse vlieger gelukte het om twee ijzeren staven van de cel door te
zagen. Tot hun grote ontsteltenis sloot een Duitse soldaat kort voor het invallen van de duisternis de vluchtweg
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door een luik naar beneden te klappen. De drie vliegers sloopten daarop een bed en wisten een onderdeel
daarvan het luik te openen. Na elkaar door het gat te hebben geholpen en drie hekken te zijn overgeklommen
bevonden zij zich wederom in ‘vrijheid’. Op het vliegveld van Havelte was inmiddels alarm geslagen: ‘Het duurde
niet lang of wij hoorden honden blaffen in de verte, die steeds dichterbij kwamen. Wij zijn meteen door een
sloot gaan lopen en na ongeveer een uur waren wij ze kwijt. Toen wij vervolgens door een bos liepen, bleek
dat dit gebruikt werd om tanks te verbergen en vol met Duitsers zat. Een Duitse soldaat deed zelfs een plas
op nog geen halve meter van onze Noor, gelukkig viel deze in zijn RAF-uniform niet op in de duisternis…’ In de
morgenuren vonden zij onderdak in een boerderij in de buurt van Nijeveen waar zij enkele dagen zouden blijven.
Daarna trokken zij verder in zuidwestelijke richting om uiteindelijk op 13 april Canadese troepen tegen het lijf te
lopen. Kort daarop meldde de Nederlander zich weer bij het 322 Squadron. Hans van Roosendaal zou tot 1949
bij de Nederlandse luchtstrijdkrachten dienen. Begin jaren ’50 zocht hij zijn heil in Australië. Daar overleed hij in
juni 2006.

Vrijwilligers naar Verzetsmuseum
Ons bestuur en onze vrijwilligers werden uitgenodigd op 9 december het Verzetsmuseum in Amsterdam te
bezoeken. Ze werden bij het museum opgehaald door een bus van Brouwer
Tours, en in het museum ontvangen door Sandra ter Mijtelen, hoofd educatie.
Nadat een mooie film was bekeken, werden we in 2 groepen gesplitst en door
de vrijwilligers rondgeleid.
Bijzonder was het Verzetsmuseum Junior, in 2013 geopend. Hier wordt het
verhaal getoond van vier kinderen: de Joodse Eva (uit Oostenrijk gevlucht), Jan
(zoon van verzetsman Frits de Zwerver), Henk (heeft een Joods vriendje) en Nelly
(dochter van een NSB-er). Voor ieder is een huisje gemaakt om te laten zien hoe
zij woonden.
Er is nu een speciale tentoonstelling “Mode op de bon”, dat laat zien hoe
inventief men was in het maken van kleding van stofresten. Er werden ook jurken
van parachutes gemaakt.
Op de foto de feestrok van Mies Boissevain, moeder van Engelandvaarders
Gideon en Janka. Zij droeg deze in 1946 om de bevrijding te vieren.

Sterfdag prins Bernhard

Op 29 november werd in de Nieuwe Kerk in Delft de sterfdag van Prins Bernhard
(1 december 2004) herdacht. De herdenking vond plaats in aanwezigheid van
Engelandvaarder Rudi Hemmes, burgemeester Marja van Bijsterveld en Adrie
van der Knaap namens Museum Engelandvaarders. Het was een bijzonder
samenzijn waarbij de burgemeester grote interesse had in de verhalen van
Rudi Hemmes, die Prins Bernhard zeer goed gekend heeft. In 2020 zal de
burgemeester ook een bezoek aan het museum in Noordwijk brengen om zich
nog verder te verdiepen in de Engelandvaarders.

Schoolbezoeken
Gedurende de periode januari – juli 2019 bezochten ongeveer 2500 kinderen (ruim 70 klassen) ons museum .
Speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft het
museum lesmateriaal ontwikkeld dat leerlingen laat kennismaken met de verhalen van de Engelandvaarders. Er is
een docentenhandleiding bij.
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Weet u dat:
* De afgelopen maanden hebben zich 10 vrienden van het museum aangemeld. Als vriend van het
museum kunt u samen met een introducé het museum meerdere keren per jaar bezoeken voor een
bedrag van EUR 25.00/jaar. U kunt zich aanmelden via onze website
www.museumengelandvaarders.nl/vriend-worden-van-museum-engelandvaarders/
* U zich voor de nieuwbrief gratis kunt inschrijven?
Ga naar www.museumengelandvaarders.nl/nieuwsbrieven/
* U alle voorgaande Schakels kunt lezen?
Ga naar https://deschakel.museumserver.nl/

Colofon/informatie
Nieuwsbrief De Schakel, is een kwartaaluitgave van het Museum Engelandvaarders en wordt alleen op aanvraag
verstuurd.
Indien u deze uitgave niet meer wenst te ontvangen dan kunt u dat via een E-mail kenbaar maken:
info@museumengelandvaarders.nl
Het is, uitsluitend met vermelding van de juiste bron, toegestaan delen uit deze publicatie te gebruiken.
Layout: Joris Mulkens | www.jorismulkens.nl

Openingstijden
Nu tot eind maart:
Dinsdag t/m vrijdag:

10:30 – 16:30 uur

Zaterdag en zondag:

11:00 – 17:00 uur

1ste kerstdag en 1 januari: gesloten
2de kerstdag:

11:00 – 17:00 uur

5, 24 en 31 december: 10:30 – 15:00 uur

Volwassenen: € 6,50
Kinderen 7 t/m 12 jaar: € 3,50
Kinderen t/m 6 jaar: gratis
Museumkaart: gratis
Veteranenpas: gratis
Rolstoel begeleiding € 4,50
Vrienden en donateurs: gratis

Toegangsprijzen

Meer informatie op www.museumengelandvaarders.nl en 071- 361 9773
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